Zpráva ze 190. zasedání ústřední rady 10. února 2018
Únorové zasedání ústřední rady pobožností zahájil br. biskup David Tonzar. V úvodu jednání
členové ústřední rady v modlitbě vzpomenuli na duchovní, zesnulé v období od posledního
zasedání ÚR – ses. Alici Klimovou, ses. Janu Flaškovou a ses. Dagmar Krmenčíkovou.
V ideovém referátu, vedeném br. patriarchou Tomášem Buttou, ústřední rada nejprve vzala
na vědomí zápis z biskupské rady, jež zasedala v pátek 9. února.
Ústřední rada konstatovala, že z důvodu nutnosti dokončit aktualizace údajů zatím nedošlo
ke spuštění nových webových stránek církve a posunula termín zahájení jejich provozu na
28. února.
Ústřední rada vzala na vědomí rozhodnutí koordinačního týmu pro 100. výročí CČSH, kterým
bylo vybráno logo 100. výročí církve. Logo bude používáno vždy ve spojení se znakem
církve.
Ústřední rada byla informována o postupu přípravy celocírkevního setkání mládeže 28. – 30.
9. v Českých Budějovicích.
ÚR také vzala na vědomí zprávy z jednání svých poradních komisí – věroučné a pastorační.
V organizačně-právním referátu, vedeném ses. Ivanou Macháčkovou, byla mimo jiné
vyhlášena veřejná soutěž na projekt půdních vestaveb v objektu Wuchterlova 3 včetně
vybudování výtahů ve Wuchterlově 3 a 7.
Ústřední rada uzavřela novou smlouvu o poskytování účetních služeb.
ÚR vzala na vědomí termíny diecézních shromáždění a synod duchovních v letošním roce:
Diecézní shromáždění
Synoda
Brno
28. 4.
4. – 5. 6.
Hradec Králové
19. 5.
11. – 13. 6.
Olomouc
28. 4.
18. – 20. 6.
Plzeň
28. 4.
27. 4.
Praha
19. 5.
24. – 26. 4.
Generální synoda duchovních se bude konat 8. října 2018 v dejvickém Husově sboru.
Ve finančním referátu, vedeném ses. Miroslavou Niemec Studenovskou, ústřední rada mimo
jiné vzala na vědomí termín účetního auditu roku 2017, který je stanoven na 10. – 11. května
2018.
V ekumenicko-zahraničním referátu, vedeném br. patriarchou, ústřední rada mj. vzala na
vědomí pozvání na valné shromáždění a studijní cestu EAEE v norském Oslu ve dnech 13. –
16. června 2018. Zájemci získají bližší informace u ses. Veroniky Matějkové na adrese
veronika.matejkova@ccsh.cz. Přihlásit se je třeba do 26. února.
Naše církev opět obdržela nabídku lázeňských a letních pobytů od Saské evangelické
církve. Diecéze mohou nominovat zájemce do konce února.
V tiskovém a kulturním referátu, vedeném br. patriarchou, ústřední rada mimo jiné vzala na
vědomí, že editorem Kalendáře Blahoslav 2019, který bude připravovat olomoucká diecéze,
bude br. Rostislav Valušek.
Ústřední rada vzala s poděkováním na vědomí zprávu br. Martina Jindry o publikaci
„Sáhnout si do ran tohoto světa. Perzekuce a rezistence Církve československé (husitské)
v letech 1938-1945“, jejímž je autorem, včetně jeho nabídky prezentovat tuto knihu
v náboženských obcích a na vikariátech.
Ústřední rada také schválila záměr vytvořit publikaci reflektující 70. výročí svěcení žen
v CČSH. Přípravou publikace byla pověřena ses. Hana Tonzarová.
Byla rovněž vydána publikace „Žena v Bibli“, kterou lze využít při biblických hodinách a
pobožnostech v letošním roce.
V personálním referátu, vedeném br. patriarchou, schválila ústřední rada mimo jiné udělení
svátosti kněžského svěcení bratru Janu Hlavsovi z pražské diecéze.
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